
Na piątkę z plusem 

40 stypendystów premiera 

Kolejny raz najlepsi uczniowie ze 
szkól ponadgimnazjalnych Płocka, 
Sierpca i Gostyninia odebrali stypen
dia prezesa rady ministrów. W tym 
roku trafiły one do czterdziestu pry
musów. Spośród nich najwyższą 
średnią pochwalić się może Agniesz
ka Bigos (5,52%) uczennica Techni
kum nr 1 w Zespole Szkól Ekono-
miczno-Kupieckich w Płocku. 

Stypendia dla uczniów ze szkół dzia
łających na terenie płockiej delegatury 
Kuratorium Os'wiaty przyznawane były 
po raz jedenasty. W ten sposób wyróż
niani są uczniowie, którzy uzyskają naj
wyższą s'rednią w szkole (minimum 
4,75), mają promocję z wyróżnieniem 
lub znaczące sukcesy w wybranej dzie
dzinie wiedzy. 

Wymagane kryteria spełniło czter
dziestu uczniów (73% wszystkich moż
liwych kandydatów). Trzydziestu czte
rech ze szkół publicznych i sześciu ze 
szkół niepublicznych. Niestety, nadal są 
-szkoły, które od lat nie zgłosiły żadne
go kandydata do tego stypendium. 
W tym roku jest to dziewięć szkół pub
licznych i szes'ć niepublicznych. 

Pocieszające jest to, że zdecydowa
na większos'ć chce i może pochwalić 
się bardzo dobrymi osiągnięciami 
uczniów. Ponad połowa tegorocznych 
stypendystów (62,5%) uzyskała śred
nią ocen 5,00 i więcej. Najwyższe 
średnie uzyskali: Agnieszka Bigos 
(5,52) z Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Kupieckich 
w Płocku, Michał Leonów (5,50) 
z Technikum nr 3 w Zespole Szkół 

Technicznych w Płocku, Ewa Rze-
szotarska (5,38) z Technikum w Zes
pole Szkół Rolniczych w Studzieńcu, 
Dominika Majchrzak (5,27) z LO im. 
T. Kościuszki w Gostyninie, Krzysz
tof Opolski (5,20) z III LO im. M. 
Dąbrowskiej w Płocku, Anna Mala
nowska (5,18) z Technikum ZS nr 1 
w Sierpcu, Dominika Jędrzejak (5,15) 
z IV LO im. B. Krzywoustego 
w Płocku, Piotr Urbański (5,14) z LO 
im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu, 
Daniela Wiktor (5,13) z LO im. St. 
Małachowskiego w Płocku, Katarzy
na Gronczewska (5,11) z Technikum 
ZSZ nr 2 w Sierpcu, Paulina Biernat 
(5,08) z LO ZO-K Profesor w Płocku, 
Paweł Szewczyk (5,08) z LO im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, 
Julia Nowatkowska (5,06) z Techni
kum nr 2 w Studzieńcu. 

Do grona prymusów wyróżnionych 
stypendium dołączył także absolwent 
LO im. St. Małachowskiego Radosław 
Burny (laureat LDC Olimpiady Mate
matycznej - 6 miejsce w kraju, powoła
ny do reprezentacji Polski na Międzyna
rodową Olimpiadę w Madrycie; laureat 
VI Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej 
i Matematyki Stosowanej - 5 miejsce 
w kraju zakwalifikowany do zawodów 
międzynarodowych w Słonecznym 
Brzegu; złoty medalista zawodów Ma
tematycznych Państw Bałtyckich ,$al-
tic-Way" w Kopenhadze; finalista z wy
różnieniem XV Olimpiady Informa
tycznej). Za wybitne osiągnięcia otrzy
mał stypendium ministra edukacji. 
Obecnie Radosław Burny jest studen
tem I roku Politechniki Warszawskiej 
na wydziale informatyki. rad 


